AGRAÏMENT PÚBLIC
En el Consell de polica del dia 18-02-2011 es va debatre la proposta d’expulsió del Cos
d’un mosso. Aquest mosso va dedicar bona part de la seva carrera professional a la
lluita contra la màfia xinesa, amb resultats molt positius.
En un moment determinat, va demanar excedència. Estant d’excedència, és a dir, no
com a mosso en actiu i sense devengar antiguitat, la màfia xinesa li va posar un parany,
fruit del qual va ser condemnat.
Enmig de tot plegat, va demanar el reingrés al Cos, el qual, enlloc de donar-li suport i
investigar a fons el cas, li va obrir expedient disciplinari. El mosso, confiant en el seu
Cos, va arribar a presentar-se a declarar a afers interns sense advocat. Ja amb l’aigua al
coll i sense altre institució que l’ajudés, va acudir a nosaltres i l’hem ajudat i l’ajudarem
en el que puguem.
El cas és que en el Consell, NOMÉS L’SPC VA AJUDAR-NOS A DEFENSAR LA
TEORIA QUE SI UN MOSSO NO ESTÀ EN ACTIU NO SE LI POT APLICAR EL
RÈGIM DISCIPLINARI.
El Departament argumenta que s’aplica per què sinó seria molt fàcil per un mosso
delinquir, demanaria excedència i delinquiria, QUINA PEROGRULLADA, és que el
codi penal no és suficient per castigar els delictes ? el reglament disciplinari s’ha
d’aplicar a tots els ciutadans que delinqueixen ? En fi, els tribunals decidiran.
Des del CAT sempre que s’han vist expedients disciplinaris no hem distingit vers
l’afiliació de l’afectat i ens hem oposat a tota injustícia, fos la persona afiliada a
l’organització que fos.
La pregunta és: SME-CCOO i SAP-UGT estan a favor que s’apliqui el règim
disciplinari a persones en excedència ? Si no és així, per què no van dir ni piu ? MOLT
LAMENTABLE.
Cal que tothom sàpiga qui ens està representant. Més enllà del resultat, un ha de
defensar allò que creu.
SALUT !
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